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Rederij de Jong heeft meer dan 
100 jaar ervaring in binnenvaart, 
transportovername en scheeps-
bevrachtingen, inclusief alle 
maritieme en logistieke services. 
Met Pelger de Jong in de directie 
breidt het bedrijf uit. Naar meer 
diensten op zee en op het land 
een gloednieuw kantoor.

Een blik op de parkeerplaats voor het 
kantoor van Rederij de Jong in de 
Botlek zegt genoeg: er is geen plekje 
meer over. Binnen komt operationeel 
directeur Pelger de Jong met de op-
lossing. ‘We zitten hier nu zo’n 20 jaar 
en zijn hard aan het groeien. We wil-
len graag nieuw personeel aannemen, 
maar er is geen plaats. Gelukkig wordt 

er nu een nieuw kantoor voor ons ge-
bouwd in Maassluis.’
Pelgers vader Willem de Jong is nog 
steeds algemeen directeur. Pelger 
trad in januari 2020 toe tot de di-
rectie en is daarmee de vijfde gene-
ratie De Jong aan het roer van het 
bedrijf. Pelger de Jong: ‘De duwvaart 
is door mijn vader Willem begonnen. 
Zo is elke generatie verantwoorde-
lijk voor een eigen ontwikkeling. We 
zijn nu een van de grootste Neder-
landse rederijen voor de binnenvaart 
en voor de duwvaart zonder meer de 
grootste.’ 

Onafhankelijk advies
De eigen vloot is al indrukwekkend 
met 40 eigen duwbakken, zeven 

duwboten, drie werkschepen en een 
motorschip. Maar voor de ongeveer 
zeven miljoen ton vracht per jaar is 
dat lang niet genoeg. Tientallen extra 
duwbakken en binnenvaartschepen 
worden daarvoor flexibel ingehuurd, 
afhankelijk van de vraag. Belangrijk 
vindt Pelger de Jong het onafhankelij-
ke advies als het gaat om de financië-
le belangen van zowel de lading als de 
verladers. ‘We zoeken altijd de oplos-
sing die het beste is voor onze klant.’
Voor Pelger de Jong is het allemaal 
niet genoeg. ‘Ik wil graag verder uit-
breiden. Dat is deels ambitie. Maar 
ook omdat we willen diversifiëren om 
minder kwetsbaar te zijn. We willen 
bijvoorbeeld minder afhankelijk zijn 
van energiecentrales. De sluiting van 

de centrales in Nijmegen en Geertrui-
denberg scheelde ons miljoenen ton-
nen vracht per jaar.’

C-Shipping & Logistics
Om die reden is vorig jaar dochteron-
derneming C-Shipping & Logistics op-
gericht. Rederij de Jong zet daarmee 
met succes de grote stap 
naar vervoer over zee. 
Pelger de Jong: ‘Daar-
mee kunnen we een hele 
keten van vervoer bie-
den. Van het Europese 
achterland tot elke zee-
haven en andersom. Het 
gaat momenteel vooral 
om Europese kustvaart, 
maar we hebben onlangs 
al een paar exportbela-
dingen uitgevoerd naar 
de andere kant van de 
oceaan. Ook daar zien 
we dus kansen.’
De 32-jarige operatio-
neel directeur ziet nog 
meer mogelijkheden. 
‘We kijken uit naar een 
toekomst waarin we va-
ren op waterstof. En au-
tonoom of semi-autonoom varen zit 
er ook aan te komen. Met minder of 
geen bemanning dus. Misschien zitten 
we al over vijf jaar met een joystick op 
kantoor. Dat gaat niet vanzelf. Geluk-
kig denken wij niet in belemmeringen, 
maar in kansen.’
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Oud familiebedrijf biedt eerlijke dienstverlening

Rederij de Jong is van oudsher sterk in binnenvaartlogistiek.
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